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Opakování   (kraj Vysočina, moravské kraje, Ústecký kraj)  - pracuj s mapou                                                       

 

1. Najdi v mapě a vypiš některé řeky pramenící v Českomoravské vrchovině 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Těžbou čeho se v minulosti proslavilo město Jihlava a Kutná Hora?……………………….. 

3. Nejvyšší hora Českomoravské vrchoviny : ………………………………………………… 

4. Jaká pohoří najdeme na Moravě? …………………………………………………………… 

5.Čím je známé město Ostrava? …………………………………………………………. 

6. Co je Hornomoravský a Dolnomoravský úval?  

………………………………………………………………………………………………… 

7.Čím jsou proslaveny Dolní Věstonice?…………………………………………………. 

8. Čím je typická celá oblast jižní Moravy? Pěstováním…………………………………. 

 

NÁŠ KRAJ  

9. Jaké velké řeky protékají Ústeckým 

krajem?................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Vypiš pohoří, která leží v Ústeckém kraji………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

11. Jaké je krajské město Ústeckého kraje a jaká řeka jím protéká?…………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Napiš, kam bys mohl(a) pozvat návštěvníky Litoměřic ( historické památky, výstavy, jiné 

zajímavosti)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Opakování  - řešení (kraj Vysočina, moravské kraje, Ústecký kraj)     

Mapa v učebnici Vlastivěda 4 SPN                                                    

 

1. Najdi v mapě a vypiš některé řeky pramenící v Českomoravské vrchovině – Jihlava, 

Sázava, Lužnice, Svratka 

2. Těžbou čeho se v minulosti proslavilo město Jihlava a Kutná Hora? Těžbou stříbra 

3. Nejvyšší hora Českomoravské vrchoviny : Javořice 

4. Jaká pohoří najdeme na Moravě? Hrubý a Nízký jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Bílé 

Karpaty, Javorníky, Českomoravská vrchovina – část, Drahanská vrchovina 

5.Čím je známé město Ostrava? Průmyslové město, těžba černého uhlí 

6. Co je Hornomoravský a Dolnomoravský úval?  Jsou to nížiny na Moravě při toku řeky 

Moravy. 

7.Čím jsou proslaveny Dolní Věstonice? Naleziště Věstonické Venuše – sošky z paleolitu – 

tj.starší doba kamenná. 

8. Čím je typická celá oblast jižní Moravy? Pěstováním  vína 

 

 

NÁŠ KRAJ 

9. Jaké velké řeky protékají Ústeckým krajem? Labe, Ohře, Bílina, Ploučnice, Kamenice 

10. Vypiš pohoří, která leží v Ústeckém kraji. Krušné hory, České středohoří, část Lužických 

hor 

11. Jaké je krajské město Ústeckého kraje a jaká řeka jím protéká? Ústí nad Labem, protéká 

jím řeka Labe 

12. Napiš, kam bys mohl(a) pozvat návštěvníky Litoměřic ( historické památky, výstavy, jiné 

zajímavosti : Mírové náměstí : Dům  U kalicha, dům U černého orla, dům U pěti panen, různá 

domovní znamení, morový sloup, historické kašny, stará gotická radnice dostavěná 

v renesančním stylu – dnes muzeum, galerie, Kostel všech svatých…. 

Dómský pahorek s katedrálou sv.Štěpána 

Dům Na Vikárce – spojený se jménem K.H.Máchy 

Bývalý královský hrad 

městské hradby, parkány 

Biskupská rezidence 

Vrch Radobýl, Mostná hora,… 
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